1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2015-05-28

Tid

Torsdagen den 28 maj, kl. 16.00- 17.30

Plats

Trombon

Justering
Justering,
tid och plats

Torsdagen den 4 juni 2015, Stadshuset

Sekreterare

Axel Christensson

Paragraf

53-64

Ordförande

Anna Bohman (S)

Paragraf

53-64

Justerare

Tommy Hansson (SD)

Paragraf

53-64

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ
Anslaget sätts upp

Kultur- och fritidsnämnden
2015-06-05

Förvaringsplats för protokoll

Stadskansliet

Underskrifter

Sammanträdesdatum
Anslaget tas ned

2015-05-28
2015-06-29

Sammanträdesprotokoll | 2015-05-28 | Södertälje kommun | Kultur- och fritidsnämnden

Närvarande
Ledamöter

Anna Bohman (S), ordförande
Karin Östlund (S)
Rolf Wikner (S)
Jonny El Zaouki (MP), 1:e vice ordförande
Jan Strannerud (V)
Lukas Hållkvist (M), 2:e vice ordförande
Christine Gylefors (M)
Ida Lagerqvist (FP), närvarande och tjänstgörande fr.o.m. § 59
Birgitta Rolander (C), anmäler jäv under § 61 och lämnar lokalen
Tommy Hansson (SD)

Ersättare

Eric Matteoni (S), tjänstgörande
My Björk (MP)
Charles Mattocks (M)
Joakim Granberg (RP)
Johan Andersson (FP), tjänstgörande t.o.m. § 58.

Övriga
närvarande

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef
Mikael Wiehager, verksamhetscontroller
Anders Siljelöf, chef förenings- och anläggningsenheten
Monica Malmgren, ledningskoordinator
Peter Taberman, chef för stadsscenen
Leif R. Carlsson

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-06-05

Utdragsbestyrkande

2 (17)

Sammanträdesprotokoll | 2015-05-28 | Södertälje kommun | Kultur- och fritidsnämnden

3 (17)

Innehållsförteckning
Närvarande .................................................................................................................................................. 2
§ 53 Fastställande av dagordning .............................................................................................................. 4
§ 54 Allmänhetens frågetsund .................................................................................................................. 4
§ 55 Kultur- och fritidschefen informerar ................................................................................................. 4
§ 56 Spontanidrottssatsningar 2015 – Wasa Golf ..................................................................................... 5
§ 57 Mål & Budget 2015 - delårsbokslut per den 30 april 2015 ............................................................... 7
§ 58 Strukturplan för Södertäljes folkbibliotek......................................................................................... 8
§ 59 Internkontroll 2015 – Internkontrollplaner ..................................................................................... 10
§ 60 Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven
svenskundervisning" ................................................................................................................................. 12
§ 61 Detaljplan för ny skola i Hoxeltorp 1:5 m fl inom Viksberg .......................................................... 14
§ 62 Anmälan av protokoll och skrivelser .............................................................................................. 16
§ 63 Anmälan av delegationsbeslut ........................................................................................................ 16
§ 64 Rapporter / nämnden informerar ..................................................................................................... 16

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-06-05

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll | 2015-05-28 | Södertälje kommun | Kultur- och fritidsnämnden

4 (17)

§ 53 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs med följande förändring. Beslutsärendet Spontanidrottssatsningar
2015 – Wasa Golf flyttas fram och behandlas som första beslutsärende.

§ 54 Allmänhetens frågestund
Allmänheten närvarar, men ställer inga frågor.

§ 55 Kultur- och fritidschefen informerar
Dnr: 15/07
Sammanfattning av ärendet

• Det nämndsammanträde som planerats till den 16 juni ställs in, då detta innebär en möjlighet
till besparing utan att det påverkar nämndens arbete eller ärendeflöde.
• JAM Dansstudio/ABF, tillsammans med bl.a. Idrott Utan Gränser, anordnade i veckan en
danscupp för Södertäljes skolungdomar. I juryn satt bl.a. Förenta Staternas ambassadör,
samt även kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och fritidschefen.
• Torsdagen den 28 maj anordnas en konsert med elever från Kulturskolans Avancerade
Program I Södertälje (KAPIS). Konsert ges även söndagen den 31 maj, tillsammans med
blåsarsymfonikerna.
• Den 6 juni firas traditionsenligt nationaldagen på Torekällberget – före detta statsrådet
Catharina Elmsäter-Svärd håller tal. Nationaldagen bjuder även på bl.a. en ceremoni för
nyblivna medborgare och utdelandet av Struerpokalen.
• Miljönämndens presidium har, med vissa villkor, beslutat att meddela erforderliga tillstånd
för genomförandet av Södertälje International Football Cup. I anslutning till cuppen – till
vilken 160 lag från 17 länder är anmälda – kommer det anordnas en fotbollskola.
• Västergård Arena övergår den 1 augusti till kultur- och fritidsnämnden. Datum för invigning
av arenan kommer att meddelas senare.
• Driftavtalet med SSK är i det närmaste klart – vissa detaljer av närmast redaktionell karaktär
kvarstår dock att lösa.
• Nästa vecka kan man vänta sig artiklar i lokala medier rörande Kulturskolans nya arbetssätt.
Vidare erfar kultur- och fritidskontoret att frågan om bidraget till Kringelfestivalen kan
komma att väcka ett visst medialt intresse.
• Arbetet inför årets upplaga av 1800-talsveckan fortgår. Årets upplaga av evenemanget
kommer att bjuda på aktiviteter och attraktioner på hela Torekällberget; bl.a. kommer det att
anordnas marknad med försäljning av såväl mat som hantverk.
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§ 56 Spontanidrottssatsningar 2015 – Wasa Golf
Dnr: 15/30
Sammanfattning av ärendet

Wasa Golfklubb vill komplettera Svenska Golfförbundets ungdomssatsning Golfäventyret med
en fysisk plats som inte inkräktar på den redan befintliga anläggningen. Genom att bygga en
fysisk plats anpassad till Golfäventyret kan klubben ta emot alla elever som visar intresse för
golf i skolan, uppmuntra till spontanidrott på egen hand och erbjuda fortsatt golfutbildning
(Gröna Kortet) och medlemskap i föreningen till de som önskar. Elever som haft två
golflektioner på skolan och fått den introduktion som behövs, blir gratis medlemmar i
Golfäventyret och kan fritt använda sig av arenan. Även andra intresserade ungdomar kan bli
medlemmar. I klubbstugan kommer det att finnas utrustning att låna. Ungdomarna kan själva
komma igång utan vidare instruktion, tack vara det speciellt framtagna scorekortet samt SGFs
bok och app till Golfäventyret.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att ett bidrag till Wasa GK:s satsning Golfäventyret kan
bidra till att bredda utbudet av spontanidrottsaktiviteter i kommunen. Golf är en sport som av
vissa uppfattas som mindre lättillgänglig. En spontanidrottsatsning som gör det möjligt för fler
unga att ägna sig åt golf är därför välkommen. Satsningens uttalade ungdomsfokus ligger även i
linje med kultur- och fritidsnämndens uppdrag.
Kontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Wasa GK ett bidrag om 500 tkr för
spontanidrottsatsningen Golfäventyret, samt att kultur- och fritidschefen ges i uppdrag att
utarbeta och underteckna ett avtal som närmare reglerar förutsättningarna för bidraget.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-11.
Bilaga 1 – Projektbeskrivning Golfäventyret.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, och framhåller därvid
särskilt att den föreslagna satsningen bedöms kunna bidra till att demokratisera en sport som
ibland setts som svårtillgänglig.
Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Johan Andersson (FP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jonny El Zaouki (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Lukas Hållkvist (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut
Tommy Hansson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Wasa GK beviljas ett bidrag om 500 tkr för spontanidrottssatsningen Golfäventyret.
2. Kultur- och fritidschefen uppdras utarbeta och underteckna ett avtal som närmare reglerar
förutsättningarna för bidraget.
Beslutet skickas till

Wasa GK
Akten

Justerandes signum
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§ 57 Mål & Budget 2015 - delårsbokslut per den 30 april
2015
Dnr: 15/31
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till delårsbokslut per den 30 april 2015, som
ska överlämnas till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan. Rapporten innehåller ekonomisk
uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt personaluppföljning med fokus på
sjukfrånvaro. Verksamheten bedöms kunna bli genomförd enligt fastställd verksamhetsplan
utan beslut om särskilda åtgärder.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-22.
Delårsrapport april 2015 för kultur och fritidsnämnden.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Lukas Hållkvist (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Delårsrapport per den 30 april 2015 för kultur- och fritidsnämnden överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten
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§ 58 Strukturplan för Södertäljes folkbibliotek
Dnr: 15/11
Sammanfattning av ärendet

I Biblioteksplan för Södertälje kommun – antagen av fullmäktige 2014-04-28, § 55 – fastslås att:
kultur- och fritidsnämnden [ska], i samråd med stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsnämnderna, göra en utredning av kommunens biblioteksstruktur med förslag
till åtgärder som bidrar till bredare tillgång till biblioteksservice samt till stadens
långsiktiga utveckling.
I enlighet med detta uppdrag har kultur- och fritidskontoret utarbetat ett förslag till strukturplan
för Södertäljes folkbibliotek. Ansatsens har varit att ta fram en struktur som tillgodoser
tillgängligheten till bibliotek för fler kommuninvånare.
En översyn av biblioteksstrukturen har gjorts utifrån olika aspekter på tillgänglighet. Analysen
visar på behovet av en tredelad struktur som säkerställer tillgången till bibliotek i centrum,
stadsdelarna och på landsbygden.

Utredningen har visat på en biblioteksstruktur i Södertälje som inte står i samklang med
kommunens geografiska och befolkningsmässiga struktur.
En bättre tillgång till bibliotek i utsatta områden förväntas även ge positiva effekter på läsande
och språkutveckling bland barn och ungdomar. För att uppnå syftet med denna
strukturutredning presenteras nedan ett antal förslag för att nå en bredare och mer effektiv
tillgång till biblioteksservice.
De föreslagna åtgärderna bedöms i flera fall vara kostnadsdrivande. Kultur- och
fritidskontoret har därför tagit fram en bedömning av de kostnader som de olika förslagen
skulle kunna medföra, såväl avseende investeringar som driftskostnader. Kostnadsdrivande
åtgärder bör inte vidtas, med mindre än att kommunens ekonomiska läge medger detta.
Kommunens ansträngda ekonomiska läge medför att strukturplanen inte är inarbetad i
förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-18. Möjligheterna att genomföra de olika
förslag som följer av strukturplanen kommer dock att beaktas i framtida mål- och
budgetarbeten.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslaget till Strukturplan för Södertäljes
folkbibliotek.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-06.
Förslag till Strukturplan för Södertäljes folkbibliotek.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) framlägger ett skriftligt yrkande från (S), (V) och (MP) (bilaga
1). Yrkandet innebär sammanfattningsvis vissa förändringar av kontorets beslut, på så sätt att
förslagen om nedläggning av folkbiblioteksverksamheten i Hölö-Mörkö, Enhörna och
Vårdinge-Mölnbo kommundelar inte ska ingå i strukturplanen. Vidare bör vidareutvecklingen
Justerandes signum
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av biblioteksverksamheten i Järna kvarstå, varför detta förslag bör frikopplas från det
förstnämnda förslaget. I övrigt yrkas bifall till kontorets förslag till beslut.
Birgitta Rolander (C) framlägger ett skriftligt yrkande (bilaga 2). Sammanfattningsvis yrkas att
förslaget om nedläggning av folkbiblioteksverksamheten i Hölö-Mörkö, Enhörna och VårdingeMölnbo kommundelar inte ska ingå i strukturplanen, utan att denna folkbiblioteksverksamhet
istället ska vidareutvecklas. I övrigt yrkas bifall till kontorets förslag till beslut.
Lukas Hållkvist (M) yrkar bifall till Birgitta Rolanders (C) yrkande.
Johan Andersson (FP) yrkar bifall till Birgitta Rolanders (C) yrkande.
Tommy Hansson (SD) yrkat bifall till kontorets förslag till beslut och därmed avslag på såväl
(S), (V) och (MP) som Birgitta Rolanders (C) yrkanden.
Propositionsordning

Ordföranden föreslår och vinner bifall till en propositionsordning i vilken kontorets förslag till
beslut utgör huvudproposition.
Ordföranden ställer först proposition förslaget att (S), (V) och (MP) skriftliga yrkande ska
utgöra kontraproposition, mot bifall till att Birgitta Rolanders (C) yrkande ska utgöra
kontraproposition – allt i den del dessa skiljer sig från kontorets förslag till beslut. Ordföranden
finner att nämnden beslutat att (S), (V) och (MP) yrkande ska utgöra kontraproposition till
kontorets förslag till beslut.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till kontortets förslag till beslut i sin
ursprungliga lydelse, mot bifall till (S), (V), och (MP) skriftliga yrkande i den del det senare
skiljer sig från det förra. Ordföranden finner att nämnden beslutat att bifalla (S), (V), och (MP)
yrkande, i den del det skiljer sig från kontorets beslut, samt att nämnden i övrigt beslutar att
bifalla kontorets förslag till beslut.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Förslaget till Strukturplan för Södertälje folkbibliotek tillstyrks, med det förändringar som
framgår av (S), (V) och (MP) skriftliga yrkande (bilaga 1).
2. Förvaltningen bör ges i uppdrag att införa dessa förändringar i strukturplanen.
Reservation

Birgitta Rolander (C), Lukas Hållkvist (M) och Johan Andersson (FP) reserverar sig till förmån
för Birgitta Rolanders yrkande.

Tommy Hansson (SD) reserverar sig till protokollet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommundelsnämnderna
Utbildningsnämnden
Akten
Justerandes signum
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§ 59 Internkontroll 2015 – Internkontrollplaner
Dnr: 15/32
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade i december 2014 beslut att fastställa internkontrollplaner för år 2015
inom områdena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gemensamma redovisningsrutiner
Gemensamma upphandlingsrutiner
Gemensamma personalrutiner
Dokument- och ärendehantering
Handläggning av försörjningsstöd och utbetalning via ProCapita
Statsbidrag för återsökning av kostnader for flyktingar
Barnomsorgsdebitering
Arkivering av räkenskapsmaterial

Av dessa är plan 5-7 inte tillämpbara på kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
I förhållande till motsvarande internkontrollplaner för år 2014 har endast smärre revideringar
gjorts. De av kommunstyrelsen antagna internkontrollplanerna gäller som miniminivåer för
nämnderna. Utöver de gemensamma internkontrollplanerna kan och bör nämnderna anta egna
internkontrollplaner avseende verksamhetsspecifika områden. För år 2014 antog kultur- och
fritidsnämnden egna internkontrollplaner på området rutiner för utbetalning av föreningsbidrag
– denna ordning föreslås även för år 2015.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-19.
Bilaga – Internkontrollplan för utbetalning av föreningsbidrag 2015.
Bilaga – Internkontrollplaner för 2015, fastställda av kommunstyrelsen (bilaga 9, 11-12 och 16).
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidskontoret förslag till internkontrollplaner för år 2015 fastställs.
Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten
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§ 60 Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge
en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"
Dnr:

KFN 15/27

Sammanfattning av ärendet

Kristdemokraterna har i fullmäktige väckt en motion rörande föreningsdriven
svenskundervisning. Motionen mynnar ut i förslaget att förvaltningen ska ges i uppdrag att
”[…] utarbeta hur ett föreningsdrivet språkutvecklingsprojekt kan få en nystart i Södertälje”.
Förslaget utgår i stor utsträckning från de språkprojekt som ett antal föreningar bedrev 2009-11.
Projekten finansierades med särskilda kommunala bidrag, totalt uppgående till 2 Mkr.
Arbetslivskontoret och kultur- och fritidskontoret har samberett ärendet och utarbetat ett förslag
till yttrande över motionen. I detta förslag till yttrande konstateras att effekterna av de i
motionen omnämnda projekten visat sig vara svåra att utvärdera, samt att de nyttoeffekter som
projekten främst lett till snarare hänfört sig till etablerandet av mötesplatser. Att skapa
förutsättningarna för att på ett tillförlitligt sätt mäta effekterna av föreningsdriven
svenskundervisning skulle kräva en betydande arbetsinsats från förvaltningens sida och även
ställa krav på tillkommande finansiering (i storleksordningen 600 tkr). Vidare konstateras att
den målgrupp som de refererade, föreningsdrivna projekten riktat sig till ligger utanför
kommunens uppdrag, samt att kommunen redan i andra former erbjuder svenskundervisning till
personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Förvaltningen föreslår att arbetslivsnämnden och kultur- och fritidsnämnden antar
förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2015-04-23, såsom sina respektive yttranden över
motionen ” Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning”.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-13.
Förvaltningens förslag till yttrande daterad 2015-04-23.
Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp ”Ge en nystart till föreningsdriven
svenskundervisning”.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut

Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2015-04-23, antas såsom nämndens yttrande över
motionen ”Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning”.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten
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§ 61 Detaljplan för ny skola i Hoxeltorp 1:5 m fl inom
Viksberg
Dnr: 11/29
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har ställt ut detaljplan för ny skola i Hoxeltorp 1:5, inom Viksberg.
Planen, som är i utställningsskedet, syftar till möjliggörande av en ny grundskola och förskola,
samt till att tillgängliggöra grönområdet och skapa goda förutsättningar för utökad
kollektivtrafik.
Planområdet ligger inom Hoxeltorp och angränsar Viksbergsvägen i öster. I området finns en
spridd bostadsbebyggelse. Skolbyggnadernas placering ska anpassas efter terrängen för att
undvika stora förändringar i marknivåer och bebyggelsen ska anpassas i fasadmaterial och
färgsättning efter landskapets byggnadstradition. Inom skolan möjliggörs för uppförande av
idrottshall samt yta för anläggande av bollplan.
Kultur- och fritidskontoret har, genom stadsantikvariens försorg, utrett planförslaget och gör
följande bedömning.
Delar av närområdet är redan bebyggt, varför detaljplanen inte medför någon större påverkan på
riksintresset. Det är positivt att planförslaget inte avser påverka landskapets topografi och
karaktär genom stora förändringar i marknivåer, att kuperade delar föreslås för lek- och
vistelseytor samt att utformningsbestämmelserna tar hänsyn i material och färgsättning till
landskapet karaktär. Kultur- och fritidskontoret ser positivit på utrymmet för idrottshall samt
möjligheter till anläggandet av en bollplan. De eventuella förluster av mark/utrymme för
rekreation som uppstår torde vägas upp av att det tillkommer en bollplan (som kan användas för
spontanidrott utanför skoltid) och idrottshall (för föreningar kvällar och helger).
Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta stadsantikvariens förslag till yttrande (PM daterad
2015-05-12) såsom sitt eget.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontoret tjänsteskrivelse daterad 2015-05-13.
Stadsantikvariens PM daterad 2015-05-12.
Jäv

Birgitta Rolander (C) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut

Stadsantikvariens PM daterad 2015-05-12 antas såsom nämndens yttrande över förslag till
detaljplan för skola i Hoxeltorp 1:5 m.fl. inom Viksberg.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Akten
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§ 62 Anmälan av protokoll och skrivelser
Dnr: 15/06
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 71.
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 72.
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 81.
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 82.
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 112.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-23 § 93.
Allmänna arvsfondens med anledning av ansökan om bidrag till projektet Pimp my truck.
Protokoll över ärenden i vilka miljönämndens ordförande enligt nämndens
delegationsordning har rätt att fatta beslut i, 1 § 2015.
• Remissa av motion av Lamia Milkon (KD) ”Fräscha upp kring Rösberga fritidsgård”.
• Remiss av motion av Mats Siljebrand (FP) ”Starta ett sportotek i Södertälje – för att alla ska
kunna idrotta”.
• Medborgarförslag ”Anlägg en basketplan på tennisbanan vid Liljevalchsgatan/Sätersgatan”.

§ 63 Anmälan av delegationsbeslut
Dnr: 15/06
• Beslut om föreningsbidrag nr. 23-32 2015.

§ 64 Rapporter / nämnden informerar
Dnr: 15/07
Karin Östlund (S) rapporterar att hon och Eric Matteoni (S) i egenskap av kontaktpolitiker
besökt konserthallen och där träffat enhetschefen och de anställda. Inom konsteneheten finns det
viss oro för den ekonomiska situationen – man bedömer dock att man kan fullfölja den
planerade utställningsverksamheten. Man ser även fram emot att få jobba med
konstinventeringen.
Jan Strannerud (V) rapporterar att han och Birgitta Rolander (C) i egenskap av kontaktpolitiker
den 12 maj besökte Västergård Arena. Den nya arenan imponerade stort, med sina intelligenta
lösningar och ambitiösa utformning.
Ida Lagerqvist (FP) rapporterar att hon, My Björk (MP) och Beata Kuniewicz (SD) i egenskap
av kontakpolitiker besökt Stadsbiblioteket. Besöket var intressant och informativt och bjöd på
en inblick i den omfattande verksamhet som bibilioteket, utöver utlåningen, bedriver; en
verksamhet som i stor utsträckning inte är synlig för dem som inte berörs av den.
Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar att hon den 29 april såg den match i Telgehallen i
vilken Kings vann SM-guld för tredje året i rad.
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Ordföranden rapporterar att hon på valborgsmässoafton vid Marenplan, tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande, å kommunens vägnar gratulerade Kings till deras enastående
idrottsliga bragd.
Ordföranden rapporterar att hon som inbjuden talare höll ett vårtal vid Friluftsfrämjandets
valborgsmässofirande vid Ragnhildsborgsbacken.
Ordföranden rapporterar att hon den 12 maj deltog i ett s.k. frukostklubbsmöte. Mötet – som
anordnas av Destination Södertälje – hade denna gång som tema arrangemang. På mötet
diskuterades bl.a. det rika utbud av kulturella aktiviteter och evenemang, som sommaren 2015
kommer att bjuda på.
Ordföranden rapporterar att hon den 13 maj deltog i ett möte med Actic rörande Sydpoolens
framtid. Efter 2028 går avtalet med Actic ut, varför man redan nu bör diskutera och överväga
hur man ska planera för framtidens utbud av bad- och simanläggningar i kommunen.
Ordföranden rapporterar att hon den 16 maj deltog i invigningen av den nya Mullebanan vid
Tveta.
Ordföranden rapporterar att hon den 21 maj deltog när den nya Västergård Arena förevisades
för en reporter från Södertäljeposten.
Ordföranden rapporterar att hon den 22 maj deltog i invigningen av det nya utegymmet vid
Östertälje IP. Invigningen lockade ett flertal glada besökare, inte mints ungdomar från den
närbelägna skolan.
Ordföranden rapporetar att hon den 27 maj satt med i juryn som utsåg vinnarna i den danscupp
som JAM Dansstudio/ABF anordnade tillsammans med bl.a. Idrott Utan Gränser. I juryn satt
även Förenta Staternas ambassadör och kultur- och fritidschefen.

Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet.
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Skriftligt yrkande från (S), (V) och (MP) till kultur- och
fritidsnämndens beslut i ärendet Strukturplan för
Södertäljes folkbibliotek
Det förslag till strukturplan för kommunens folkbibliotek som förvaltningen utarbetat är i de
flesta avseenden ett gott underlag för beslut om folkbibliotekens framtida utveckling.
Strukturplanen innehåller dock ett förslag som vi inte anser bör komma ifråga, nämligen att de
kombinerade folk- och skolbiblioteken i Vårdinge-Mölnbo, Hölö-Mörkö och Enhörna
kommundelar bör renodlas till skolbibliotek samt folkbiblioteksverksamheten koncentreras till
Järna respektive centrala Södertälje. I strukturplanen beskrivs hur bl.a. den fysiska
utformningen på lokalerna i de tre kommundelarna medför hinder mot att biblioteken används
för annat än lån. Detta konstaterande bör dock inte mynna ut i ett förslag att avveckla
folkbiblioteksverksamheten. Tillgången till ett folkbibliotek utgör en viktig komponent i det
lokala samhällsutbudet. Att kunna låna böcker i ett lokalt bibliotek bidrar till att stärka
lokalsamhället identitet. Vidare är tillgången till den typ av samhällservice som ett folkbibliotek
utgör en viktig faktor i ett samhälles förmåga att locka nya invånare. Om man har ambitionen att
kunna attrahera nya invånare till kommundelarna, en ambition som vi i allra högsta grad har,
bör man snarare fråga sig hur man kan få lokalsamhällenas utbud av samhällsservice än mer
attraktivt. Att lägga ned folkbiblioteksverksamheten i Vårdinge-Mölnbo, Hölö-Mörkö och
Enhörna vore alltså ett steg i fel riktning. Dock anser vi att vidareutvecklingen av
folkbiblioteket i Järna är välmotiverad och därför bör kvarstå som framtida åtgärd. Sistnämnda
förslag bör därför frikopplas från förslaget att lägga ned folkbiblioteken i Vårdinge-Mölnbo,
Hölö-Mörkö och Enhörna.
Som konstaterats ovan, utgör den föreslagna strukturplanen i övrigt ett gott beslutsunderlag och
den bör därför antas. Såsom framgår av tjänsteskrivelsen, bör de övriga förslagen i planen
genomföras i den takt som kommunens ekonomi medger det. Konkreta åtgärder förutsätts fullt
ut vara finansierade innan de vidtas.
Mot bakgrund av ovanstående, yrkar vi att förvaltningens förslag till strukturplan antas med den
förändringen att förslagen om nedläggning av folkbiblioteksverksamheten i Vårdinge-Mölnbo,
Hölö-Mörkö och Enhörna kommundelar stryks. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera planen
i den utsträckning detta kräver.

Bilaga 2 till kultur- och fritidsnämndens
protokoll 2015-05-28

CENTERPARTIET

Reservation
Kultur- och fritidsnämnden 201 5-05-28
Ärende nr.6
strukturplan för södertäljes folkbib li otek

En ej enig kultur - och fritidsnämnd beslutade att godkänna
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma
yrkande att anta kontorets förslag till strukturplan med undantag för
nedläggning av folkbiblioteken i de tre nedan nämnda kommundelarna.
Centerpartiet anser att skrivelse angående bakgrunden till deras yrkande
väl överensstämmer med vad Centerpartiet tidigare redogjort för bl.a. i
Länstidningen den 2 mars.

Centerpartiets yrkade
1. Förvaltningens förslag till strukturplan antas med den förändringen
att förslaget om nedläggning av folkbiblioteksverksamheten i
kommundelarna Enhörna, Hölö-Mörkö Vårdinge-Mölnbo stryks.
2. Folkbiblioteksverksamheten i dessa tre kommundelar ska
vidareutvecklas för att attrahera låntagare och besökare.
Moderata samlingspartiet och Folkpartiet har en samsyn med Centerpartiet
om vikten av att också vidareutveckla folkbiblioteken i de tre
kommundelarna.
Centerpartiet reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för
Centerpartiets eget yrkande.

Inte nedläggning utan vidareutveckling.
södertälje 2015-05-28
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